
Materiële hulp

Wat houdt materiële hulp in?
Materiële hulp zijn voorzieningen die toegekend worden 

om mensen in staat te stellen te participeren. En wel op vier 

terreinen:

* een huishouden te voeren;

* zich te verplaatsen in en om de woning;

* zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel;

* medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale 

verbanden aan te gaan. 

Maar materiële hulp is niet alleen bedoeld voor de zorg- 

vragers. Want door de bezuinigingen op de professionele 

zorg, komt er een steeds grotere verantwoordelijkheid  

te liggen bij mantelzorgers. Mantelzorgers combineren  

verschillende taken, werk, eigen huishouding, opvoeding  

en het zorgen voor hun naaste. Zij kunnen hier onder- 

steuning bij gebruiken om overbelasting te voorkomen. 

Daarom gaan steeds meer gemeenten over tot het verstrek-

ken van voorzieningen rechtstreeks aan de mantelzorger. 

Het is daarom voor het afgeven van indicaties belangrijk 

dat het netwerk van de zorgvrager in beeld gebracht wordt 

en daarbij ook gekeken wordt naar draagkracht van de 

mantelzorger. 

Directe en indirecte materiële hulp 
De ondersteuning door mantelzorgers is onmisbaar voor  

de zorgvragers. Maar mantelzorgers hebben zelf ook 

ondersteuning nodig. Het is van belang om hier bij het in 

kaart brengen van de vragen naar voorzieningen, bijvoor-

beeld bij het Wmo-loket, rekening mee te houden. Over 

het algemeen worden de hulpmiddelen en voorzieningen 

toegekend aan de zorgvrager. Mantelzorgers geven zelf aan 

dat het voorzien in de behoefte van de zorgvrager hun eer-

ste prioriteit is en staan vaak pas open voor ondersteuning 

van henzelf als in die behoefte voorzien is. Omdat mantel-

zorgers op die manier vaak aan zichzelf voorbijgaan is het 

belangrijk dat bij het stellen van indicaties goed de draag-

kracht en behoefte van de mantelzorger in beeld gebracht 

wordt. Anders wordt te beperkte ondersteuning geboden 

waarbij de mantelzorger op langere termijn toch overbelast 

raakt. Door bij de indicatie van een zorgvrager rekening 

te houden met de mantelzorger wordt indirecte materiële 

hulp verleend aan de mantelzorger. Mantelzorgers hebben 

soms weinig tijd voor zichzelf omdat ze verschillende taken 

combineren. Ook nemen ze niet altijd tijd voor zichzelf of 

willen ze geen geld voor zichzelf uitgeven omdat ze al in 

een krappe financiële situatie zitten. Dan kan het bieden van 

een Mantelzorgpas waarmee ze gratis of met kortingen aan 

Ze gingen altijd op woensdag met de bus naar de markt in de stad. Sinds hij niet meer 

goed ter been is, kan hij met vervoer op maat reizen. Maar zij niet. Het gezamenlijke 

uitje is veranderd in eenmaal in de twee weken de noodzakelijke boodschappen halen 

door haar. Hoe kunnen zij door materiële hulp hun kwaliteit van leven weer verhogen? 
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uitstapjes kunnen deelnemen een stimulans bieden. Dit is een 

voorbeeld van een voorziening die direct aan de mantelzor-

ger toegekend wordt, directe materiële hulp. 

Wat kan de gemeente doen?
De voorzieningen vanuit de Wmo bestaan niet uit een stan-

daardlijst met voorzieningen. De gemeente dient burgers 

te compenseren in hun beperkingen die zij ondervinden om 

zelfstandig aan de maatschappij deel te nemen. Dit geeft de 

gemeente veel beleidsvrijheid. Enerzijds in het vaststellen 

welke kwetsbare groepen zij ondersteunt en welke beperkin-

gen zij gaat compenseren en op welke manier. De gemeente 

kan samen met de burger kijken naar de behoefte en een 

aanbod op maat ontwikkelen. De gemeente kan en moet zelfs 

niet alleen de behoefte van de zorgvrager in beeld brengen, 

maar ook van zijn/haar netwerk om te bepalen welke oplos-

singen zelf en welke niet meer zelf geregeld kunnen worden. 

Dan komt de mantelzorger en zijn/haar draaglast en draag-

kracht in beeld. Vervolgens kan de gemeente bepalen welke 

voorzieningen ook in materiële hulp zij voor mantelzorgers 

als ondersteuning aanbiedt om overbelasting te voorkomen, 

al of niet in combinatie met een indicatie en rechtstreeks of 

via de voorziening die aan de zorgvrager toegekend wordt. 

De gemeente heeft dus de beleidsvrijheid om bijvoorbeeld 

huishoudelijke verzorging aan mantelzorgers toe te kennen 

of woningaanpassingen zodat de zorgvrager bij de mantel-

zorger kan komen wonen als die woning en situatie voor het 

hele systeem beter is. 

 

Tips

* Bepaal als gemeente vooraf welke mensen/groepen voor 

ondersteuning in aanmerking komen. Kijk welke voor- 

zieningen allemaal mogelijk zouden kunnen zijn; leg daarbij 

ook verbindingen met andere beleidsterreinen en bedenk 

hoe algemene voorzieningen ingezet kunnen worden. 

* Breng de situatie in beeld van zowel de zorgvragers als zijn/ 

haar hele netwerk waarbij de mantelzorger in beeld komt. 

Kijk waar hun kracht en mogelijkheden liggen en waar 

ondersteuning kan helpen om ook op langere termijn de 

mantelzorg vol te houden. 

* Wees creatief en flexibel in het ontwikkelen van een onder-

steuningsaanbod. Iedere zorgvrager en mantelzorger heeft 

een andere beperking, behoefte en oplossingsmogelijkheid. 

De Wmo heeft de gemeenten de opdracht gegeven om 

die behoefte zorgvuldig af te wegen zodat iedereen kan 

meedoen. De gemeente kan zelf bepalen hoe zij invulling 

aan die opdracht geeft. Als materiële hulp de mantelzorger 

ondersteunt om de taken te blijven combineren en over- 

belasting voorkomt, is ook de zorgvrager daarbij gebaat. 

Goed voorbeeld
Er zijn verschillende gemeenten die parkeervergunningen 

geven, bijvoorbeeld in Rotterdam bestaat de Parkeerpas  

Rotterdam waar zorgvragers op basis van een CIZ- of Wmo- 

indicatie een parkeerpas krijgen waarmee mantelzorgers  

per jaar voor 100 dagdelen gedurende 5 uren per dagdeel 

kunnen parkeren met korting. 

In de gemeente Schoonhoven kunnen mantelzorgers als  

begeleiders van de zorgvrager ook gebruik maken van  

collectief vervoer. Bij het aanvragen van het collectief vervoer 

wordt de situatie van de mantelzorger betrokken. Hiervoor  

is dus een indicatie voor collectief vervoer voor de zorgvrager 

nodig en moet de mantelzorger in beeld gebracht zijn. 

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.movisie.nl/mantelzorg  

of op www.expertisecentrummantelzorg.nl. Daarnaast  

kunt u voor vragen over dit thema contact opnemen met  

Roos Scherpenzeel (030 789 20 65, r.scherpenzeel@movisie.nl).

Goed voor Elkaar
Van 2009 tot begin 2013 liep het landelijke project 

‘Goed voor Elkaar’. Het project begeleidde gemeenten 

bij de implementatie van de basisfuncties mantelzorg en 

vrijwilligerswerk. Informatie over Goed voor Elkaar vindt u  

op www.movisie.nl.




